
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 8/2559

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
4. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
8. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

10. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน กรรมการ

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
12. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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13. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ
3. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
4. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
5. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองนิติการ
6. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

และแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
2. อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร

ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ท่ีไดชวยปฏิบัติงาน
ดวยดีตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

2. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล และ
อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส ผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และนายกฤษดา ไพรวรรณ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานท่ีไดจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานการดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกลาวมายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําไตรมาสท่ี 4

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
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ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) นั้น

ในการนี้  งานสารบรรณไดรายงานการเข าใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายใน
การเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจํา
ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบ
ดังกลาว จํานวน 4 หนวยงาน คือ

1. งานสารบรรณ กองกลาง
2. งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต
3. กองการเจาหนาท่ี
4. กองนิติการ
ท้ังนี้ สามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 65,889 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถ

ลดได จํานวนท้ังสิ้น 29,893.95 บาท (สองหม่ืนเกาพันแปดรอยเกาสิบสามบาทเกาสิบหาสตางค)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหรองอธิการบดี คณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
กําชับใหบุคลากรผูรับผิดชอบของคณะวิชา/หนวยงานเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการลดใชทรัพยากรกระดาษตามนโยบายของรัฐบาล

อนึ่ง ท่ีประชุมมอบหมายใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใช
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การเปดสถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0416.4/37948 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 แจงเรื่องการเปด

สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร ซึ่งกรมบัญชีกลางไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากคลินิก
เวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร จัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตการกํากับของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”
คณะเภสัชศาสตร ดังนั้น จึงถือเปนสถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยคารักษาพยาบาลท่ีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน
ศิลปากร เรียกเก็บนั้น ผูมีสิทธิ์สามารถนํามาเบิกจากทางราชการได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ ประเภท และอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบตามท่ีกรมบัญชีกลางแจงมาขางตน
พรอมท้ังขอใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธไปยังคณะวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหเวียนแจงคณะวิชา/หนวยงานทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองบริการการศึกษาขออนุมัติจาง นางสาวภัคพิมล เพิ่มพูล เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริการการศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-462 สังกัด
งานบริการการสอน พระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น

กองบริการการศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภัคพิมล
เพ่ิมพูล วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กองบริการการศึกษา
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-462 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน พระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
3. หัวหนางานทะเบียนและสถิติ พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. นายอรรถพงศ  อันตะริกานนท กรรมการ
5. นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ กรรมการ
6. นายสรกิจ  โสภิตกุล กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-462 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน
พระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอน
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วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ซึ่งสําหรับการจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวชนากานต ทองสุข นักเรียนทุนฯ
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวชนากานต ทองสุข นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ พสวท. สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท ดวยทุน พสวท. เปนเวลา 7 ป และไดศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี จาก Graz University of Technology ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ดวยทุนของ OcAD ตางประเทศ นั้น

บัดนี้ นางสาวชนากานต ทองสุข ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไดรับวุฒิ
Doktorin der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat., Doctor rerum naturalium) จาก Graz University of
Technology ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 830 คะแนน (เปนไป
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวชนากานต ทองสุข ดวยวุฒิวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-704 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาเอก
วุฒิ Doktorin der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat., Doctor rerum naturalium) จาก Graz University of
Technology ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย มายังมหาวิทยาลัยแลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก
ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันท่ี 5 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  ชัยมณี กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน กรรมการ
5. นางพจนีย  จันทรักษา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนหลักการวาในการบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรร
ผานกระทรวงหรือกรมหรือหนวยงานของรัฐท่ีใหตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบรรจุแตงตั้ง
นักเรียนทุนดังกลาวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ และให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให ก.พ. ตีคาวุฒิการศึกษาควบคูกันไป ท้ังนี้ ใหปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
แกนักเรียนทุนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ผูซึ่งยังไมไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตาม
วุฒิการศึกษาในชวงเวลาท่ีผานมาดวย
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ในการนี้ จึงมีมติอนุมัติใหจาง นางสาวชนากานต ทองสุข ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-07-704 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
5 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ซึ่งสําหรับการจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวกิตติมา ไวไธสง วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา จาก Universite’

Montpellier 2 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-710 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 21,750 บาท สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559

2. นางสาวอุมารัจน สันติสุขเกษม วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Chemical and
Material Engineering จาก Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-807 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559

3. นายณัฐพงศ วงศพรอมมูล วุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-747 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2559

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 3 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ
และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับ
เปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน การเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจากคณะวิชา/หนวยงานประสงคขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ดังนี้

1. นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป
(นักวิเทศสัมพันธ) ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
(English Program) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนด 2 ป 1 เดือน 8 วัน ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2557 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2559 และนายประพฤติ  ศิวะยิ่งสุวรรณ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 โดยยื่นเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี
29 กันยายน 2559 จึงขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ รายนายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (นักวิเทศสัมพันธ) ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,160 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (นักวิเทศสัมพันธ) ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,160 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,160 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ี
งานการเจาหนาท่ีของคณะรับเรื่องเนื่องจากยื่นเรื่องเกินวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา
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2. นางสาวรัตถภรณ คํากมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขท่ี
1-6-05-101 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 4 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 และนางสาวรัตถภรณ
คํากมล ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 จึงขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติ ราย นางสาวรัตถภรณ คํากมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-101
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,790 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-101 อัตราเงินเดือน เดือนละ
28,790 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 28,790 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท
และระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไปชวงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840)
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
27 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะรับเรื่องเนื่องจากยื่นเรื่องเกินวา 60 วัน นับแตท่ี
สําเร็จการศึกษา

3. นางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-554 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาโดยใชเวลาราชการ
บางสวน ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอินทรีย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี
18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1618/2557 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม
2557 และนางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ ไดเสร็จสิ้นการศึกษากอนกําหนดและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1193/2559 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559
และนางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีอินทรีย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรือ่งเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 จึงขออนุมัติใหเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-554 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,530 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-554 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,530 บาท (เนื่องจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,530 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

4. นางสาวเจนจิรา คุมเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงพนักงานโรงแรมปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-111 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป 1 วัน ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี
1 สิงหาคม 2559 และนางสาวเจนจิรา คุมเมือง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 จึงขอ
อนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวเจนจิรา คุมเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
พนักงานโรงแรมปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-111 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท สังกัดคณะวิทยาการ
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จัดการ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตําแหนงพนักงานโรงแรมปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-111 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,000 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

5. นางสาวอุษณีย  เล็กทาไม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-311 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี
31 กรกฎาคม 2559 และนางสาวอุษณีย  เล็กทาไม ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 โดยยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559
จึงขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวอุษณีย  เล็กทาไม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-311 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,180 บาท สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-311 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 27,180 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 27,180 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ี
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ได
วางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
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นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได ไมกอนวันท่ี
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวทิยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได มี คําสั่ งมหาวิทยาลัย ศิลปากร ท่ี  1308/2553 ลงวัน ท่ี
14 กันยายน 2553 ท่ี 1912/2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553 ท่ี 1073/2554 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554
ท่ี 1462/2554 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2554 ท่ี 579/2555 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2555 ท่ี 1693/2555 ลงวันท่ี
9 พฤศจิกายน 2555 ท่ี 851/2556 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ท่ี 2033/2556 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2556
ท่ี 1208/2557 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 และท่ี 1742/2557 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 สั่งอนุญาตให
นายศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-289 สังกัด
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไทยศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีกําหนด 4 ป 7 เดือน 9 วัน โดยใชเวลาราชการบางสวน 4 เดือน 16 วัน และลาศึกษาเต็มเวลา
ราชการ 4 ป 2 เดือน 24 วัน ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2558 และท่ี 100/2558
ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558 สั่งอนุญาตให นายศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว
โดยอยูระหวางการทําวิทยานิพนธและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม
2558 และนายศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ
ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2558

คณะโบราณคดีประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นายศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-289 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,560 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี
12 มกราคม 2558 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559 สมควร
ไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ
28,560 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ไดตั้งแตวันท่ี
22 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นายศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-289 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,560 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,560 บาท เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน
เดือนละ 30,450 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การแตงตั้ งคณะกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยประจํา
ท่ีรับเขาใหม

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 กําหนดใหอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ โดยประกอบดวยผูแทน
จากคณะท่ีเปนตนสังกัดจํานวนไมเกินสามคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะ ตามบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจํานวนอยางนอยหนึ่งคน ทําหนาท่ีทดสอบความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของผูท่ีไดรับการคัดเลือก นั้น

คณะโบราณคดีไดดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-776 อัตราเงินเดือน 25,380 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี โดย นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย เปนผูผานการคัดเลือก แตเนื่องจาก นางสาวสิริวรรณ
สิรวณิชย ไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยประจําท่ีจะรับเขาใหม โดยคณะฯ ไดเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ดังรายนามตอไปนี้

1. อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชนานนท
ผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะวิชา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําไลทิพย  ปตตะพงศ
3. อาจารยณภัทร  จิตไพศาลวัฒนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยประจําท่ีจะรับเขาใหมเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 11 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2542
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.5/ว 743
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกินกวา 65 ป นั้น

คณะวิชาจึงประสงคขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ดังนี้
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1. อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล ตําแหนงเลขท่ี 20 อัตราเงินเดือน 47,720 บาท สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560
เนื่องจากเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

2. ศาสตราจารย ดร.ไรโม เน็กกี (Raimo Tapani Nakki) ตําแหนงเลขท่ี 17 อัตราเงินเดือน
33,950 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี
30 กันยายน 2560 เนื่องจากเปนการจางผูมีอายุเกินกวา 65 ป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี  ศธ 0520/1995 ลงวัน ท่ี

10 กุมภาพันธ 2559 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายเผาพันธ อํานาจธรรม
วุฒิ Master of Arts (Percussion) จาก Universität Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับ และข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชเปนขอมูล
ในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11416 ลงวันท่ี
18 ตุลาคม 2559 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวาคุณวุฒิของ อาจารยเผาพันธ
อํานาจธรรม วุฒิ Master of Arts (Percussion) จาก Universität Mozarteum Salzburg ประเทศ
สาธารณรัฐออสเตรีย เปนคุณวุฒิของตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้  ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ี
ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง  จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 285/2557 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ
2557 สั่งบรรจุแตงตั้ง นายเผาพันธ อํานาจธรรม วุฒิ Master of Arts (Percussion) จาก Universität
Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-138 อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,190 บาท (ใหรับเงินเดือนวุฒิ
ปริญญาตรี วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน เดือนละ
จาก Universität Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ให) สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557
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คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายเผาพันธุ
อํานาจธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานดนตรีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-138
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร วุฒิ Master of Arts (Percussion) จาก Universität Mozarteum Salzburg
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานดนตรี
ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,190 บาท เปนตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานดนตรีปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,890 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงานท่ีคณะฯ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายเผาพันธ อํานาจธรรม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานดนตรีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-138 สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,190 บาท เปน วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,890 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย และขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารย ในมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามมติ ก .บ .ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 มีมติให

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 11 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2542
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.5/ว 743
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกินกวา 65 ป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรเรียบรอยแลว มีผลการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานเหมาะสม ดังนี้

1.  รองศาสตราจารยเสนอ  นิลเดช
2.  รองศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก
3.  อาจารยประเวศ  ลิมปรังษี
4. อาจารยวนิดา  พ่ึงสุนทร
5. รองศาสตราจารยอนุวิทย  เจริญศุภกุล
6.  ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  บุญวาศ
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน
8. รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ดังนี้

1. รองศาสตราจารยเสนอ  นิลเดช ตําแหนงเลขท่ี 24 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เปนการ
จางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

2. รองศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก ตําแหนงเลขท่ี 31 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เปนการ
จางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

3. อาจารยประเวศ  ลิมปรังษี ตําแหนงเลขท่ี 32 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เปนการจาง
ตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

4. อาจารยวนิดา  พ่ึงสุนทร ตําแหนงเลขท่ี 33 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เปนการจาง
ตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

5. รองศาสตราจารยอนุวิทย  เจริญศุภกุล ตําแหนงเลขท่ี 34 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท
เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน ตําแหนงเลขท่ี 36 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท
เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

7. รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ ตําแหนงเลขท่ี 43 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท
เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

8. ศาสตราจารยกําธร  กุลชล ตําแหนงเลขท่ี 35 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เปนการจาง
ผูท่ีมีอายุเกินกวา 65 ป

ท้ังนี้ จะดําเนินการออกคําสั่งไดตอเม่ือสํานักงานงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และบัญชีถือจายประจําป พ.ศ. 2560 ออกแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบรายงานผลการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และอนุมัตใิหจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ตามท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ

สรุปเรื่อง
คณะดุริยางคศาสตรไดมีบันทึก ท่ี ศธ 6816/722 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ

คาตอบแทนเพ่ิมพิเศษแกบุคลากรของคณะดุริยางคศาสตรโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณเงินรายได (โครงการ
พิเศษ) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งการจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษดังกลาว คณะดุริยางคศาสตร
ไดเบิกจายใหบุคลากรของคณะฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา และคณะฯ ประสงคใหมหาวิทยาลัยอนุมัติ
การจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษใหตอไป

ในเรื่องนี้ มีความเปนมาสืบเนื่องจากเดิมกอนท่ีมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีคณะและสวนงานท่ีเปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับท่ีสภา
มหาวิทยาลัยใหจัดตั้ง การบริหารจัดการของคณะท่ีเปนหนวยงานในกํากับ มีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการจัดตั้งและการบริหารหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะท่ีเปนหนวยงานในกํากับฯ พ.ศ. 2547 ซึ่งระเบียบฯ
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ดังกลาว ขอ 8 กําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการวางนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนเงินสมนาคุณ หรือ
สวัสดิการอ่ืนใดเพ่ิมเติมใหแกบุคลากรในสังกัดเพ่ือประโยชนในการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถ
ในการแขงขันของคณะได

คณะดุริยางคศาสตรในระยะเริ่มแรกการกอตั้ง สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งเปน
หนวยงานในกํากับ การบริหารงานของคณะอยูภายใตขอบังคับและระเบียบดังกลาวขางตน คณะฯ ไดอาศัย
ขอบังคับและระเบียบดังกลาวในการออกประกาศคณะดุริยางคศาสตร เรื่อง คาจาง คาตอบแทน เงินสมนาคุณ
และคาใชจายในการดําเนินงานของคณะดุริยางคศาสตรในลักษณะโครงการพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 ซึ่งตามขอ 2 กําหนดวา “ใหคณะกรรมการบริหารคณะฯ จายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามความ
เหมาะสมโดยอาจพิจารณาจากคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและจําเปนมากตอหนวยงาน ความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญการเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความสามารถพิเศษท่ีโดดเดนเปนท่ียอมรับใน
วงวิชาชีพและสังคม” ซึ่งท่ีผานมาคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดอนุมัติใหจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ
นอกเหนือจากเงินเดือนแกบุคคลของคณะฯ ปรากฏรายชื่อและอัตราคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามเอกสารท่ีแนบ
โดยเริ่มจายตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา แตการเบิกจายเงินดังกลาว คณะฯ ดําเนินการเองโดยไมไดเขา
ระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันเม่ือมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจายเงินเดือนและ
คาตอบแทนท่ีเก่ียวเนื่องกับเงินเดือนจะตองเบิกจายผานระบบสวนกลางของมหาวิทยาลัย จึงสงผลใหคณะฯ
ไมสามารถเบิกจายเงินดังกลาวไดเอง

ปจจุบันเม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เปนตนมา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งตามขอ 22
วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจจายคาตอบแทนรายเดือนเพ่ิมเติมตามประสบการณแยก
ตางหากจากเงินเดือนก็ได ประกอบกับบทเฉพาะกาล ขอ 77 กําหนดวา “ในระหวางท่ียังไมไดกําหนดขอบังคับ
หรือระเบียบเก่ียวกับเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน หรือเงินอ่ืนใด ใหผูท่ีไดรับเงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับอยูกอนยังคงใหไดรับเงินดังกลาวตามเงื่อนไขและอัตราเดิมตอไปจนกวา
จะมีการกําหนดเปนอยางอ่ืน” ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาการจายคาตอบแทนดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับเปลี่ยนการจายจากการจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ
เปนอนุมัติใหจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 45 ราย และ
ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร โดยใหจายจากเงินรายไดของคณะดุริยางคศาสตร
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และ

ตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 ไดใหความ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) โดยกําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานปละ 1 ครั้ง และครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ ไดถึงกําหนดการประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) กองแผนงานจึง
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
โดยใหคณะวิชา/หนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบผานระบบ MIS ระบบ กพร. และ
แผนกลยุทธ ดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตรจากจํานวนท้ังสิ้น 23 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานจาก

จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายแบบถวงน้ําหนักตามพันธกิจ จํานวน 16 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 72.00 มีผล
การดําเนินงานลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งดําเนินการไดรอยละ 88.00 เม่ือพิจารณาการบรรลุเปาหมาย
เปนรายยุทธศาสตรพบวา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
(จํานวน 1 ตัวชี้วัด) ท้ังนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงเพ่ิมตัวชี้วัดใหม รวมท้ังตัวชี้วัดเดิมมีการกําหนดคาเปาหมายท่ี
สูงข้ึน และกําหนดคาน้ําหนักเพ่ิมข้ึนในตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย

เม่ือพิจารณาจําแนกตามยุทธศาสตรพบวา มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายใน
ระดับปานกลางถึงดีมากทุกยุทธศาสตร ดังนี้

ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 1 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี
10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ (ได 3.45 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 6
การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิม
มูลคาในระดับชาติและนานาชาติ (ได 4.38 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ได 4.15 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานักศึกษา
เพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม (ได 4.43 คะแนน
จาก 5.00 คะแนน) และยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education
(ได 4.00 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 7
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค (ได 5.00 คะแนน
จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม โดยการใหบริการทางวิชาการ
อยางเปนระบบ (ได 5.00 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษา
ท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค (ได 4.87 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
(ได 4.77 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค (ได 4.62 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

1.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาจําแนกตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดท่ีมี
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด คือ

(1) ตัวชี้วัดท่ี 3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนการประเมินโดยนายจาง ซึ่งเปนปจจัยภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยควบคุม
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ไดยาก และในบางคณะวิชาไดรับแบบประเมินกลับคืนเปนจํานวนนอยกวารอยละ 20 จึงไมสามารถใชเปน
ตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาได

(2) ตัวชี้วัดท่ี 6 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน เนื่องจากจํานวน
งานวิจัยสวนหนึ่งเปนงานวิจัยในเชิงการหาขอเท็จจริง ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรง และบางสวนไม
ปรากฏหลักฐานการนําไปใชประโยชน

(3) ตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวนรางวัลระดับชาติท่ีศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับในการเสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ อาจมีสาเหตุมาจากจํานวนเงินรางวัล
ไมเพียงพอตอคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน นักศึกษามีงบประมาณไมเพียงพอในการเขา
รวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน จึงทําใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมการประกวดนอย โดยเฉพาะการประกวด
แขงขันในระดับนานาชาติ

(4) ตัวชี้วัดท่ี 15 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตองบประมาณท้ังหมด เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ทําใหงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย

(5) ตัวชี้วัดท่ี 19 ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการท่ีปรึกษา
นโยบายการเงิน และผูบริหารท่ีมีตอคุณภาพของรายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ

(6) ตัวชี้ วั ด ท่ี  20 จํานวนขอตกลง/ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาท่ีอยูใน QS Ranking

(7) ตัวชี้วัดท่ี 23 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ัง Inbound และ Outbound
อยางนอย 3 เดือน

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดตามขอ (5)  (6) และ (7) เปนตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยปรับปรุงใหม และ
เริ่มดําเนินการเปนปแรก ประกอบกับมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในระดับสูง

1.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) ควรมีการพิจารณาปรับปรุงขอคําถามในแบบประเมินบัณฑิตใหมีความ

สอดคลองกับลักษณะการทํางานในแตละสาขาวิชา ซึ่งจะชวยใหนายจาง/ผูใชบัณฑิตสามารถประเมินหรือให
ขอมูลท่ีเปนจริงมากข้ึน รวมท้ังผลักดันใหบัณฑิตมีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินงานของทุกฝาย

(2) สนับสนุนงบประมาณและกําหนดมาตรการเชิงรุก ในการผลิตผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค และผลักดันไปสูการใชประโยชนผลงานวิจัยและสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม

(3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสรางแรงจูงใจใหแกอาจารย  และนักศึกษา
โดยสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมแกนักศึกษาท่ีตองการเขารวมกิจกรรม รวมท้ัง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนรางวัลในการประกวดแขงขันตางๆ เชน ดานการเสริมสรางเอกลักษณดาน
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

(4) ควรผลักดันการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกระตุนการ
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

(5) มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรพิจารณากําหนดแผนและมาตรการเพ่ือผลักดัน
การดําเนินงานดานความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติรวมกัน
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1 ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการจากจํานวนท้ังสิ้น 39 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน

คํานวณจากจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายแบบถวงน้ําหนักตามพันธกิจจํานวน 27 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
70.00 มีผลการดําเนินงานลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งดําเนินการไดรอยละ 90.90 ท้ังนี้ เนื่องจากตัวชี้วัด
สวนใหญเปนตัวชี้วัดใหม และตัวชี้วัดบางตัวมาจากแนวทางการประเมินของ QS Star Rating ซึ่งเปนการวัดผล
สําเร็จภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย จึงสงผลใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เม่ือพิจารณาตามยุทธศาสตรพบวา มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ปานกลางถึงดีมาก ดังนี้

ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 8
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education (ได 3.38 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตร
ท่ี 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสูความเปนนานาชาติ (ได 2.86 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) และ
ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ได 2.50 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 7 การ
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค (ได 4.30 คะแนน จาก
5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม (ได 4.20 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค (ได 3.91 คะแนน จาก 5.00
คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ (ได 3.90 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค (ได 4.98 คะแนน จาก
5.00 คะแนน) ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังการ
ประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ (ได 4.96 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม โดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ
(ได 4.75 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)

2.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาจําแนกตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดท่ีมี
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 12 ตัวชี้วัด คือ

(1) ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (QS) เปนการใชผลการ
ประเมินจาก กพร. เนื่องจากกําหนดคาเปาหมายสูง

(2) ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละของคณะวิชาท่ีมีกิจกรรมดานการสงเสริมความคิดสรางสรรค
และคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยูระหวางการจัดทําเกณฑกิจกรรม/โครงการ
ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรค และคุณธรรมจริยธรรมใหมีความชัดเจน ดังนั้น ในการประเมินรอบนี้จึงใช
เกณฑโครงการท่ีสงเสริมอัตลักษณบัณฑิตแทน โดยเนนเฉพาะโครงการท่ีสงเสริมตรงตามเกณฑดังกลาว จึงทํา
ใหมีผลการดําเนินงานนอยกวาแผนท่ีกําหนด

(3) ตัวชี้วัดท่ี 10 งบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา (ไมรวมงบประมาณ
สําหรับกิจกรรมนักศึกษา) ไมนอยกวารอยละ 3 ของคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากไมมีการกําหนดเชิง
นโยบายและการสนับสนุนทุนการศึกษาอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหคณะวิชามีรูปแบบการสนับสนุน
ทุนการศึกษาท่ีแตกตางกัน
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(4) ตัวชี้วัดท่ี 14 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติในรอบ 5 ป ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (QS) เนื่องจากตองใชจํานวนบทความท่ีอยูบน
ฐานของ SCOPUS ซึ่งสวนใหญบทความของมหาวิทยาลัยตีพิมพและเผยแพรบนฐานอ่ืน จึงสงผลใหมีบทความ
วิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) มีจํานวนนอย

(5) ตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนหนวยงานเอกชนท่ีมีการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยและ
นําไปสูการตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ป (QS) เนื่องจากยังไมมีการนํามาตรการ
สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติมาใชอยางเปนรูปธรรม
รวมท้ังการมอบหมายใหสวนกลางดําเนินการอยางชัดเจน จึงทําใหคณะวิชาตองดําเนินการเองตามความถนัด
ของแตละคณะวิชา

(6) ตัวชี้วัดท่ี 19 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด เนื่องจากภาระงานดานการสอนของอาจารยมี
จํานวนมากจึงสงผลทําใหอาจารยสวนหนึ่งไมสามารถทําวิจัยได ประกอบกับอาจารยสวนหนึ่งท่ีทํางานวิจัยแต
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปท่ีไดรับทุนวิจัย ทําใหการบริหารทุนใหเหมาะสมภายในคณะวิชาทํา
ไดยากเพราะเงินสนับสนุนทุนวิจัยในคณะวิชามีจํานวนจํากัด

(7) ตัวชี้ วัด ท่ี 28 รอยละของผู ท่ี มีตําแหนงทางวิชาการตั้ งแตระดับผูชวย
ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด เนื่องจากมหาวิทยาลัยเริ่มกําหนดมาตรการ
ผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยการผูกกับจํานวนปของการตอสัญญาจาง ซึ่งแมจะชวยใหมี
ผูชวยศาสตราจารย แตการผลักดันใหผูท่ีไดตําแหนงทางวิชาการแลวขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนตอไปยังทํา
ไดยาก

(8) ตัวชี้วัดท่ี 32 รอยละของนักศึกษาท่ีมีอุปกรณเชื่อมตอระบบ Internet ได (QS)
เนื่องจากนักศึกษาบางสวนไมใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย จึงทําใหไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
รอยละ 100.00

(9) ตัวชี้วัดท่ี 33 รอยละของการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากการประหยัด
ทรัพยากรรวมกัน (อยูระหวางการจัดเก็บขอมูล)

(10) ตัวชี้วัดท่ี 34 รอยละของงบบุคลากรตองบประมาณท้ังหมด (อยูระหวางการ
จัดเก็บขอมูล)

(11) ตัวชี้วัดท่ี 37 จํานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสรางสรรคและคอนเสิรตของ
นักศึกษาและอาจารย (QS) เนื่องจากไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการเก็บขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อีกท้ังการจัดเก็บขอมูลของแตละคณะวิชายังไมถูกเก็บอยางเปนระบบ จึงทําใหมีผลการดําเนินงานนอย

(12) ตัวชี้วัดท่ี 39 จํานวนนักศึกษาตางชาติ (QS) เนื่องจากยังไมมีการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานรวมกันของผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของอยางชัดเจน จึงทําใหจํานวนนักศึกษาตางชาติมี
จํานวนนอย รวมท้ังหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมเอ้ือตอการเขาศึกษาของนักศึกษาตางชาติ

2.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงดําเนินการจัดทําเกณฑกิจกรรม/โครงการดานการ

สงเสริมความคิดสรางสรรค และคุณธรรมจริยธรรมใหแลวเสร็จ เพ่ือจะไดมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีชัดเจน
(2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาตอคนของ

นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม เชน กําหนดเงินสนับสนุนตอคนตองไมนอยกวารอยละ 50 ของคาธรรมเนียม
การศึกษา
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(3) มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรใน
วารสาร ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) อยางเปนระบบ เพ่ือใหมีความสอดคลองในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

(4) มหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรรวมกันกําหนดแนวทางในการเพ่ิม
จํานวนรับนักศึกษาตางชาติ เชน การสนับสนุนใหเปดหลักสูตรนานาชาติ การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศใหมากข้ึน

(5) ควรมีคลังขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีจัดเก็บอยางเปน
ระบบ อาทิ ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เปนตน เพ่ือใหสามารถนําไปอางอิงในสวนท่ี
เก่ียวของไดอยางเหมาะสม

(6) การกําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความสมดุลทุกภารกิจหลักและนําไป
กําหนดเปนตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมท้ังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเงิน
รางวัลใหกับผูท่ีทําชื่อเสียงดานงานวิจัยและผลงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ

3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
3.1 ในภาพรวมของตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 56 ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงานพบวา บรรลุเปาหมายจํานวน 45 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.00
3.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน สําหรับตัวชี้วัดท่ีไมสามารถบรรลุเปาหมาย

ประกอบดวย
(1) จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ผลลัพธ) เนื่องจากคุณภาพงานวิจัยและหัวของานวิจัยไดรับความสนใจนอย
(2) จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(ผลผลิต) เนื่องจากปญหาการออกระหวางทางและนักศึกษาไมสามารถเรียนจบไดทันตามระยะเวลาของ
หลักสูตรกําหนด

(3) ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน (ผลผลิต)
เนื่องจากอยูระหวางการรวบรวมขอมูล

(4) ตัวชี้วัดอ่ืนท่ีเก่ียวของกับแผนการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ไว (ผลผลิต) ท้ังนี้ เนื่องจากการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน

3.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรรวมกันกําหนดมาตรการเพ่ือเรงรัดการ

ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
(2) คณะวิชาควรศึกษา สํารวจ และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและผูตองการศึกษาในทุกระดับ
(3) มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการมุงเปาดานการวิจัยใหมีความชัดเจน

ท้ังดานการแกปญหาและพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง
รวมท้ังจํานวนครั้งในการถูกอางอิงใหเพ่ิมข้ึน ซึ่งสะทอนถึงคุณคาและคุณภาพของงานวิจัยอยางชัดเจน

4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากทุกแหลงงบประมาณ รวมจํานวนท้ังสิ้น 3,593.0755 ลานบาท ประกอบดวย
งบประมาณแผนดิน จํานวน 1,571.9372 ลานบาท และเงินรายได จํานวน 2,021.1383 ลานบาท
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โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับท่ีจัดเก็บไดจริงจากทุกแหลง จํานวน 2,766.5363 ลานบาท (ตุลาคม-
สิงหาคม 2559) ประกอบดวย เงินแผนดิน จํานวน 1,571.9372 ลานบาท เงินรายได จํานวน 1,194.5991
ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.99 และมีผลการใชจายงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 2,909.4201 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 80.97 เม่ือเปรียบเทียบกับแผนท่ีกําหนดไว

5. โครงการเชิงยุทธศาสตร
5.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร นอกจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปแลว มหาวิทยาลัยไดกําหนดภารกิจเชิงยุทธศาสตร เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
ยุทธศาสตรท่ีเปนจุดเนนสําคัญของมหาวิทยาลัย ไดแก การมุงสูความเปนนานาชาติทางการเรียนการสอน
และการวิจัย ดานสาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการ
สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร จํานวน 25 โครงการ มีงบประมาณในการดําเนินงานโดยรวม จํานวน
152.1019 ลานบาท ท้ังนี้ โครงการเชิงยุทธศาสตรยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

5.2 การดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตามจุดเนน
(1) การดําเนินโครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร  เพ่ือสนับสนุนความเปน

นานาชาติของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอนและการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยไดนําการประเมินตนเองเพ่ือ
การเขาสูการจัดอันดับในระดับสากล ระดับสาขาวิชา (Subject ranking) มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ซึ่งจากการประเมินตนเองพบวา นอกจากสาขา Art and Design และ สาขา Philosophy ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรติดอันดับ 1 ใน 5 ของการจัดลําดับสาขาวิชาในประเทศไทยแลว มีอีกหลายสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการพัฒนาใหเขาสูการติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในระยะเวลาอันสั้น ท้ังนี้ จากการวิเคราะห
ศักยภาพของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยแลวพบวา สาขา Archaeology มีความพรอมในการสนับสนุน
และผลักดันใหข้ึนสูอันดับ 1 ใน 5  เนื่องจากเปนสาขาท่ีมีองคประกอบดานงานวิจัยและชื่อเสียงครบถวน
โดยตองทําใหสาขาดังกลาวมีจํานวนผลงานวิจัยในฐานขอมูล SCOPUS ผานเกณฑข้ันต่ําของ QS (10 ชิ้นใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง) ซึ่งจะสามารถดําเนินการเพ่ิมจํานวนใหถึงเกณฑไดในระยะเวลาสั้น โดยการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติดานโบราณคดี ซึ่งคณะโบราณคดีไดดําเนินการอยางตอเนื่อง จะถูกรวมเขาสูฐานขอมูล
SCOPUS

(2) การนําตัวชี้วัดของ QS Star Rating มาประยุกตใชกับตัวชี้วัดแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและไดมีการเก็บขอมูลไปแลวนั้น ผลการดําเนินงานของขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีศักยภาพในการดําเนินการเพ่ือใหไดรับการประเมินในระดับ 4 ดาว (คะแนนเต็ม 5 ดาว) ท้ังนี้
จะตองมีการดําเนินการในรายละเอียดเพ่ือใหไดรับคะแนนเพ่ิมข้ึนสําหรับบางตัวชี้วัด เชน การเพ่ิมจํานวน
เชื้อชาติของนักศึกษา และการเพ่ิมสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาใหมีอยางนอย 3 ศาสนา เพ่ือเปนการ
เพ่ิมคะแนนในสวนของความเปนนานาชาติ ตลอดจนควรมีการดําเนินการรวบรวมผลงานศิลปะท่ีไดรับการ
เผยแพร รวมถึงการแสดงคอนเสิรตใหไดจํานวน 400 ผลงาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับคะแนนระดับ 5 ดาว
ในดาน Art and Culture ซึ่งถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เกณฑข้ันต่ําท่ีสําคัญสําหรับการไดรับ
คะแนนระดับ 4 ดาวในภาพรวม คือ การมีจํานวนนักศึกษาตางประเทศจํานวนไมนอยกวารอยละ 1 ซึ่ง
จําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการและการขับเคลื่อนจากทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการอยางเรงดวนตอไป

6. แนวทางการดําเนินการเพ่ือผลักดันใหบรรลุเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป และตัวชี้วัดสํานัก

งบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการดําเนินงานของโครงการเชิง
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ยุทธศาสตรพบวา การบรรลุเปาหมายสามารถดําเนินการไดต่ํากวาผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังนั้น เพ่ือใหการบรรลุเปาหมายเปนไปตามท่ีกําหนดและสะทอนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ
แนวทางโดยภาพรวม ดังนี้

6.1 ทบทวนและปรับปรุงคาเปาหมาย ตัวชี้วัด รวมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมใน
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยง และ
สะทอนศักยภาพในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะแนวทางการแกไขดังกลาว

6.2 นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณและการกําหนดคาน้ําหนักงบประมาณใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมท้ังนําเสนอใหคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาตอไป

6.3 แนวทาง มาตรการ ท่ีนําเสนอควรนํามาเปนแนวทางสําหรับการวางแผนการ
บริหารงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไป

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงในท่ีประชุมขอปรับแกไขตัวเลขในรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) หนา 5 ขอ
2.3 (2) บรรทัดท่ี 2 จาก “...ไมนอยกวารอยละ 50...” เปน “...ไมนอยกวารอยละ 5...”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) และเห็นชอบใหปรับแกไขตัวเลขในรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาว หนา 5 ขอ 2.3 (2) บรรทัดท่ี 2 จาก “...ไมนอยกวารอยละ 50...” เปน “...ไมนอยกวารอยละ 5...”

ท้ังนี้ มอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการ ดังนี้
1. เพ่ิมเติมขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนาในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

สํานักงบประมาณใหสอดคลองกับปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานในดานจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูดาน
สังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผลผลิต)

2. เรียงลําดับเลขขอยอยในหนา 6 ขอ 3.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ใหถูกตอง
และปรับแกขอความในขอ (3) (ใหม) จาก “ผูปกครองสามารถ...” เปน “ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถ...”

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้
1. ควรรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด เพ่ือเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการดําเนินงานแบบเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
3. ควรแสดงการใชจายงบประมาณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 และ

ครั้งท่ี 3 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “วัสดุเสริมองคประกอบ
นาโนของพอลิเมอรเบื้องตน” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน
2559 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559
และครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 และครั้งท่ี 8/2559
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 และไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลว เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558

ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นแลว นั้น
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ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 โดยในปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน จํานวน 190 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 82
หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 36 หลักสูตร
ดําเนินการภายใตคณะวิชา จํานวน 14 คณะวิชา และไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินดังนี้

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 พบวา หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
พิเศษ ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สวนอีกจํานวน 188 หลักสูตร ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 0.38-4.13 โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ไดคะแนนสูงสุด

ระดับคณะวิชา ระหวางวันท่ี 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 มีผลการประเมินคุณภาพอยู
ในระดับพอใช จํานวน 2 คณะวิชา ระดับดี จํานวน 12 คณะวิชา คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.28-4.38

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 20-21 ตุลาคม 2559 มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.06) ซึ่งมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 3.95) เม่ือพิจารณาในภาพรวม
พบวา ปจจัยนําเขามีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.12) กระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.57) และผลผลิตมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ผลการประเมินดานการบริการ
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับดีมาก และดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริหารจัดการอยูในระดับดี

ขอเสนอแนะในภาพรวม
1. มหาวิทยาลัยควรวางระบบในการผลักดันเพ่ือใหหลักสูตรพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนไป

ตามเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเพ่ือเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และองคประกอบคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว แมวามหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีผลการประเมินหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรมากกวา 3.01 จํานวน 132 หลักสูตร (รอยละ 69.84) ท่ีพรอมจะข้ึนทะเบียน Thai Qualifications
Register (TQR)

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการสนับสนุนใหอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนดําเนินการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการกําหนดตัวบงชี้รายบุคคล (Individuals’ KPIs) เพ่ือกําหนดเปาหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพอาจารยท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีปรากฏในฐาน
TCI หรือ Scopus เปนตน และงานสรางสรรคตามเกณฑ ก.พ.อ. และนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการ

3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการหรือแนวทางในการธํารงรักษาอาจารยประจําหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรท่ีมีแนวโนมขาดแคลน เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

4. มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในมิติ
การจัดการองคกรและการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีมีการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับบริบท
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



26

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1882/2556 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะโบราณคดี ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการ โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ

จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาท่ีเลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) จะตองคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและ
ทางออมของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อดวย

ในการนี้  กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ในขอ (1) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะดุริยางคศาสตรเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ พ.ศ. 2558 และใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องท่ีทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย

ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 435 203 Contemporary Concepts and Theories in
Social Sciences ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารย
ผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 18/2559 เม่ือวันท่ี
3 ตุลาคม 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร
แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.2 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 ขอมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ไดรับทราบ

เรื่องการติดตามการคางสงเกรด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดขอความรวมมือใหคณบดีทุกคณะวิชากําชับ
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อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสงผลการศึกษาใหทันตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงผลการศึกษาท่ี
คางสงดวย ท้ังนี้ หากไมสงผลการศึกษาตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงเตือนในระบบทะเบียน
การศึกษาทุก 3 เดือน จากนั้นจะติดตามทวงถามไปยังคณบดีคณะวิชาและเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา
เอกสารลับตามลําดับ ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนมายัง
มหาวิทยาลัยตอไป ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เห็นวา การรายงานผลการศึกษาคางสงเปนเรื่องท่ีสามารถเปดเผยและ
รับรูโดยท่ัวไปได ซึ่งไมจําเปนตองเสนอท่ีประชุมพิจารณาเปนวาระลับ จึงไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเรื่องการรายงานผลการศึกษาคางสงเปนวาระปกติตั้งแต
การประชุมครั้งนี้เปนตนไป นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานผลการศึกษาคางสงในรายวิชาท่ีคณะวิชารับผิดชอบ
ซึ่งตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 กําหนดใหวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559
เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย และวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม
2559 เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ดังนี้

1. ภาคการศึกษาปลาย จํานวน 4 รายวิชา
2. ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน จํานวน 1 รายวิชา
โดยสํารวจ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาในการจําแนกสภาพ

นักศึกษา และการขอกลับเขาศึกษาตอของนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.3 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2545 เม่ือวันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น

บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ดังนี้

คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

935/2559
ลงวันท่ี 4
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

บัณฑิตวิทยาลัย 6
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

936/2559
ลงวันท่ี 4
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

บัณฑิตวิทยาลัย 6

937/2559
ลงวันท่ี 4
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

979/2559
ลงวันท่ี 15
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2560)

คณะศึกษาศาสตร 5

1080/2559
ลงวันท่ี 23
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชบําบัด
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

1100/2559
ลงวันท่ี 26
สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาและระบบ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2560)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

1202/2559
ลงวันท่ี 12
กันยายน

พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือ
การศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย 6

1233/2559
ลงวันท่ี 15
กันยายน

พ.ศ. 2559

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

1268/2559
ลงวันท่ี 21
กันยายน

พ.ศ. 2559

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะศึกษาศาสตร 5

5
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6

6

5

5

5

5

5

5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสราง
หลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุ งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  เจนอักษร 2. รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์   อินทรรักษ
3. อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ* 3. อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์
6. อาจารย ดร.สายสุดา   เตียเจริญ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา   เตียเจริญ**
7. อาจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา* 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา*,**
8. อาจารย ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน 8. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน**
9. อาจารย ดร.สงวน   อินทรรักษ 9. อาจารย ดร.สงวน  อินทรรักษ
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

18/2559 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย
ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

เชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพ่ิมรายวิชาบังคับกอนในหมวดวิชา
เฉพาะดาน ดังนี้

1. กลุมวิชาหลักวิชาชีพ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 661 202 โครงการพิเศษ
2. กลุมวิชาบังคับ จํานวน 3 รายวิชา คือ

2.1 รายวิชา 664 101 การแตงเพลงเบื้องตน 1
2.2 รายวิชา 664 103 ออรเคสเตรชันสําหรับดนตรีเชิงพาณิชย 1
2.3 รายวิชา 664 205 การประพันธดนตรีเชิงพาณิชย 1

โดยเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งท่ี 18/2559 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์* 1. รองศาสตราจารย ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์*
2. ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์* 2. ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนดิา อัศวพิชยนต* 3. รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ
4. รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช 4. รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
5. รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย แพชมัด 5. รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย แพชมัด*
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.4 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตร 5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

18/2559 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.5 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 ท่ีไมมีผลกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554

โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล ขอ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 3 รายวิชา

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 18/2559 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยชัยวัฒน  แกวพันงาม* 1. อาจารยชัยวัฒน  แกวพันงาม*
2. อาจารยมัณฑนา  พันธุดี* 2. อาจารยมัณฑนา  พันธุดี*
3. อาจารยเบ็ญจพร  สิทธิธัญกรรม 3. อาจารยเบ็ญจพร  สิทธิธัญกรรม
4. อาจารย Philip B. Calabro 4. อาจารย Philip B. Calabro
5. อาจารย Arianna C. Butts 5. อาจารยอรวรรณ ชูแกว
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป
พ.ศ. 2554 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการพิจารณาเปน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพหุวิทยาการ
สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม และสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม

2559 ไดใหความเห็นชอบเกณฑการพิจารณาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
พหุวิทยาการ สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม และสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือทําหนาท่ีสอน หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรือเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ นั้น

เพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพหุวิทยาการ
ในสาขาวิชาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการพิจารณาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม และสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
เกณฑการพิจารณาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชา
อนุรักษศิลปกรรม และสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.7 การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริการการศึกษาไดประกาศใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิต ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 29 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีเสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดตอสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) ตามรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตั้งแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาเปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 2 ราย ดังนี้
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คณะวิชาและชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

รวมเกียรตินิยม ระดับ
อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา

คณะมณัฑนศลิป
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบเครื่องแตงกาย) - - - 2 2

รวม - - - 2 2

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) ของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 2 ราย และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.9 การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 371/2558 ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ี

603/2558 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2
ป และจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 14 มกราคม 2560 และวันท่ี 11 มีนาคม 2560 ตามลําดับ นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการ
การศึกษาจึงเสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขา
ศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร (ชุดใหม)
ประกอบดวยผูมีรายชื่อ ดังตอไปนี้
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ก. กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
1. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน กรรมการ
2. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท กรรมการ
3. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล กรรมการ
4. อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรัตน กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
6. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ผูชวยเลขานุการ

ข. กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ กรรมการ
2. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ผูชวยเลขานุการ

ค. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช กรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในสวนของประธานกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร
และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวตอไป

ปดประชุมเวลา 11.10 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


